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 فريق العمل
 رمي خبيت الزهراين:  إعداد

 سكينة علي السقاف :  مراجعة
املهارات املستهدفة 

 ابلقياس
 السؤال

 اإلجابة
 ) درجة  واحدة لكل فقرة (

 الفهم القرائي

سم ( ، و هي من النوع املألوف الذي يعيش يف األماكن  1حشرة السمك الفضي هي حشرة صغرية يبلغ طوهلا )   النص :
الدافئة ، و تعترب هذه احلشرة سريعة التنقل ليلية النشاط ، تعيش يف املناطق احلارة و تفضل األماكن الرطبة ، و تنتشر بكثرة 

 يف األماكن اليت تقل فيها احلركة . 
 

تضع هذه احلشرة بيضها يف الشقوق و األماكن املنعزلة على هيئة كتل صغرية ، و قد تصبح آفـة تتغذى يف املكاتب على       
الكـتب وأغـلفتها و الصور امللصقة ، أما يف الغرف فتتغذى على املالبس والستائر، و ينبغي احلذر من ترك السجاجيد 

 تتلفها .املفروشة مرتوكة دون نظافة ألن حشرة السمك 
 أي مما يلي ال يتوافق مع مضمون النص ؟ -1

       ب. حشرة السمك ال تفضل الشمس              أ. حشرة السمك ليست بطيئة
ض حشرة السمك تكون و د. بي  ج . رش املساحيق اجلافة يقضي على حشرة السمك

 متجمعة

ج . رش املساحيق اجلافة 
  مكيقضي على حشرة الس

 تتغذى حشرة السمك على : -2
 الفواكه واخلضروات         ب. األوراق واألقمشة       . أ

 ج. الكائنات اجملهرية       د. طحالب البحر
 ب. األوراق واألقمشة      

 األسلوب اللغوي

 َمن يسَع إىل اخلري ينل أجرا  ، نسمي األسلوب السابق أسلوب :  -3
 د. شــرط      ج. تعجب       ب. تفضيل     متين . أ

 د. شــرط

........... قول الصدق منجاة ، لتحويل اجلملة السابقة إىل أسلوب قسم ؛  -4
 نضع يف املكان اخلايل :

 د . لعل              ج . إن              ب . اتهلل          أ . عسى
 ب . اتهلل

لتحويل اجلملة  ازداد بيت هللا احلرام قداسًة عن مجيع بيوت هللا يف األرض ، -5
 السابقة إىل أسلوب تفضيل نقول :

 
ض ب . بيت هللا احلرام أقدس بيت يف األر            أ . بيت هللا احلرام مقدس يف األرض

إن  بيت هللا احلرام املقدس يف  د.     ج . بيت هللا احلرام يقدسه املسلمون يف األرض
 األرض

ب . بيت هللا احلرام أقدس 
 بيت يف األرض

 هـ 42/  41 الثالث املتوسطللصف  العربية اللغة مقرر يفاالختبار القبلي التشخيصي ملعاجلة الفاقد التعليمي 



 

 

 

 التعليم وزارة
 جدة بمحافظة للتعليم العامة اإلدارة

 بنات - التعليمية الشؤون
 التربوي اإلشراف إدارة
  العربية اللغة قسم

 

 الوظيفة النحوية

 ما فوق اخلط : عرب،  ن صباًحاينطلق املواطنون إىل أعماهلم  -6
 ج. ظرف زمان د. ظرف مكان    ج. ظرف زمان    ب. مفعوال ألجله     أ. مفعوال به

احلصيف العاقل يصدق األخبار غري الشائعات ، أداة االستثناء يف اجلملة  -7
 السابقة هي :

 د . الشائعات                غري ج . ب . األخبار أ .   يصدق
 ج . غري

 الصنف اللغوي

مجلة واحدة مما يلي تضمنت ثالث مشتقات مًعا ) اسم فاعل ، اسم مفعول ،  -8
 صيغة مبالغة ( ، هي :

   ب . يرفع هللا املتواضعني درجات عال                   الشكور موعود ابلزايدة أ . 
 د .الزارع حريص على حمصول أرضه            و شرائهج . يراعي التاجر ربه يف بيعه 

د .الزارع حريص على حمصول 
 أرضه

 الرسم اإلمالئي

 كلمتان موصولتان خطـًا ، رمستا رمسًا صحيًحا ، مها : -9
 د. يوَم إذ   ــ وقتئذ        ج. ألن ال ــ ممَن       ب.  ِمن َمن ــ يومئذ    أ.  حبذا ــ لئال

 أ.  حبذا ــ لئال

    يـَعي  ـ  يـبـْدو ( إىل ماضيني فإهنما يكتبان عند حتويل املضارعني ) -11
 هكذا :

 د.  وَعى ـ بَدى ج . َوعا  ــ بَدى     ـ بـَداـب . وَعا     ـ  بـَداـأ .َوعى 
 أ .َوعى ــ  بـَدا

 


